
Aclariment sobre els expedients a estudiants de la UAB 
 
Davant la instrucció dels expedients oberts a alumnes de la UAB arran dels intents de 
boicotejar el Consell de Govern del 18 d'abril i la Junta Permanent de la Facultat de 
Filosofia i Lletres dels dies 29 i 30 de maig passat (amb ocupació violenta del despatx 
de la degana), l'Equip de Govern de la Universitat Autònoma de Barcelona vol aclarir 
les informacions expressades per alguns dels col�lectius implicats.  

Concretament, s'ha afirmat que es vol impedir l'exercici del dret d'expressió, que es 
volen judicar idees i fer un judici polític contra persones o grups; que s'ataca la llibertat 
de reunió, expressió i manifestació; que s'apliquen decrets franquistes i s'instrueixen 
processos sense garanties; que no es vol buscar una solució dialogada i, finalment, que 
la UAB amenaça de presó 15 estudiants. 

Sobre aquestes afirmacions, la Universitat Autònoma de Barcelona vol manifestar:  

  

1. Els expedients s'han incoat per informar i, si escau, sancionar  conductes, 
no pas idees.   

Arran dels fets ocorreguts el 18 d'abril, es va obrir, en primer lloc, un expedient 
informatiu. A partir de les proves gràfiques (fotos, vídeos) i de la declaració de 
testimonis, la instructora va considerar que calia obrir un expedient disciplinari, que 
està ara en marxa. Les proves van ser lliurades als alumnes expedientats en el 
moment procedimental oportú.  

Arran dels fets dels dies 29 i 30 de maig, es va obrir un expedient disciplinari que 
afecta les conductes relacionades amb l'ocupació de la sala on s'havia de celebrar la 
Junta Permanent de la Facultat de Filosofia i Lletres, l'assalt posterior al deganat (29 
de maig) i l'entrada violenta al Rectorat (30 de maig), on havia de continuar la Junta 
de Facultat del dia anterior. Posteriorment, el mateix matí es va produir un nou assalt 
al despatx de la degana, on es va violentar la privacitat del seu ordinador personal. 

Els instructors estan considerant proves gràfiques (entre elles fotos de premsa), vídeos 
diversos i testimonis. D'alguns d'aquests fets, a més, existeixen denúncies penals 
interposades per membres del servei de seguretat i de la pròpia Universitat. 

Els expedients, doncs, estan relacionats amb conductes orientades a impedir 
reiteradament el funcionament dels òrgans de govern de la Universitat, amb una 
actuació violenta exercida sobre persones i sobre béns públics. 

  

2. La UAB garanteix l'exercici dels drets d'expressió, de reunió i de 
manifestació de tots els seus membres  i vetlla perquè s' exerceixin sense 
coaccions ni violència.  

A la UAB tothom pot expressar les seves opinions mitjançant qualsevol forma (cartells, 
assemblees, rodes de premsa, etc.), sempre que es respectin els límits de l'estat de 
dret: no exercir violència contra les persones ni els béns públics; no impedir l'exercici 
dels drets i de les llibertats dels altres membres de la comunitat.   

  

  



3. La UAB aplica els decrets i reglaments vigents, igual que la resta 
d'universitats, i amb totes les garanties establertes a la Llei i a la normativa 
interna.  

El decret que s'aplica, de l'any 1954, és l'únic vigent i aplicable, i és el que han emprat 
i empren totes les universitats que han d'instruir expedients disciplinaris. Malgrat allò 
que està previst a les diverses Lleis universitàries (LRU, LOU), el Ministeri no ha 
elaborat encara un Estatut de Drets i Deures dels Estudiants i dels altres membres de 
la comunitat universitària. Aquest decret ja s'havia aplicat anteriorment a la pròpia UAB 
en el marc de la legislació constitucional vigent. 

En qualsevol cas, els instructors de cadascun dels expedients són persones no 
relacionades amb els fets que s'analitzen i de reconegut prestigi en el món acadèmic i 
en la societat civil.   

  

4. L'Equip de Govern està obert a totes les vies de diàleg i mediació.   

Deixant de banda els intents duts a terme abans del dia 18 d'abril, el proppassat 25 de 
juliol, el rector i dos vicerectors es van reunir amb un grup d'estudiants, amb la 
mediació d'alguns professors i professores, per establir vies i procediments 
consensuats de diàleg sobre tot allò relacionat amb els expedients i  amb l'aplicació de 
l'Espai Europeu d'Ensenyament Superior. A petició dels estudiants presents, es va 
ajornar la continuació de les converses fins a l'inici del nou curs acadèmic. Els 
estudiants es van comprometre a indicar als membres de l'equip de govern en quin 
moment es reprendria el diàleg, però fins a aquest moment no s'ha rebut cap proposta 
de trobada. 

Paral�lelament, el síndic de greuges es va reunir amb alguns dels alumnes expedientats. 
Segons les seves informacions, tampoc no ha tingut cap contacte posterior amb els 
estudiants i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans no ha contestat un correu de 
demanda de reunió o contacte enviat a principis de setembre. 

  

5. Pel que fa  als fets del 29 i 30 de maig la UAB s'ha limitat a posar una 
denúncia judicial.  

L'Equip de Govern, en l'exercici de la seva responsabilitat, va considerar que els fets 
del 29 i 30 de maig – dues entrades violentes a instal�lacions de la UAB amb resultat 
d'un membre de seguretat ferit i danys en les béns de la universitat- eren conductes 
que, presumiblement, podien ser constitutives de delicte o falta. Calia doncs 
comunicar-les a les autoritats. Posteriorment, a requeriment del procés, la Universitat 
ha presentat una llista de persones implicades i les proves de què disposava, les 
mateixes usades per instruir els expedients. Paral�lelament, els membres de seguretat 
agredits han presentat algunes denúncies en el mateix sentit. Fins on sabem, 
actualment s'està encara el procés es troba encara en fase de diligències judicials 
prèvies. 

  

   

Bellaterra (Cerdanyola del Vallès), 22 d'octubre de 2008 

 


